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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 aprilie 2017 
 
 

În zilele de 4 şi 5 aprilie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi; în data de 6 aprilie a.c. din numărul total de 

15 membri, la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, absenţi 

fiind domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR) şi domnul deputat Kelemen 

Hunor (Grup parlamentar al UDMR). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa. 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:  

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 

patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 317/2016). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar. Proiectul de lege a fost retrimis la Comisie pentru o nouă dezbatere 

şi redactarea unui raport suplimentar în data de 14 martie 2017. La dezbateri a participat, în 

calitate de invitat, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale, iar din partea asociaţiilor profesionale din domeniul patrimoniului 

mobil: domnul Mihai Covaci – Preşedinte al Asociaţiei Comercianţilor de Opere de Artă 

din România, domnul Alexandru Bâldea – secretar general al Asociaţiei Comercianţilor de 

Opere de Artă din România, domnul Leonard Paşcanu – Preşedinte al Societăţii Filatelice 

din România, domnul Petru Lucaci – Preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici şi domnul 

Marius Tişa. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, în 

contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al 

Uniunii Europene. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi documentele 

însoţitoare. Au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, domnul deputat 

Iulian Bulai, domnul deputat Kelemen Hunor şi domnul deputat Marius Emil Paşcan. În 



 2

cursul dezbaterilor au fost exprimate puncte de vedere divergente. Astfel, reprezentanţii 

asociaţiilor profesionale din domeniu au afirmat faptul că, fără a avea obiecţii cu privire la 

obligaţia de transpunere a Directivei 2014/60/UE în legislaţia naţională, textul proiectului 

de lege excede acestei obligaţii şi instituie o serie de prevederi de natură să îngreuneze 

activitatea celor care lucrează în domeniul comerţului cu obiecte de artă. La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea votului final şi 

continuarea discuţiilor în şedinţa viitoare, dată până la care reprezentanţii asociaţiilor 

profesionale din domeniu şi cei ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale să prezinte 

Comisiei o variantă de amendare asupra textului. 

2.  Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie Ziua Ziaristului Român (PL-x 

97/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun suplimentar împreună cu 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Propunerea legislativă a fost 

retrimisă Comisiilor în şedinşa de plen din data de 21 martie a.c. În calitate de invitaşi au 

participat la lucrările Comisiei doamna Cristina Mastacan, manager de proiect şi doamna 

Cristina Lupu, director  de programe,  din partea Centrului pentru Jurnalism Independent.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, domnul 

deputat Iulian Bulai, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat Andrei 

Nicolae şi domnul deputat Marius-Emil  Paşcan. Invitaţii au susţinut faptul că iniţiativa 

legislativă trebuie respinsă întrucât, de ani de zile, jurnaliştii din România celebrează alături 

de cei din toată lumea, Ziua Internaţională a Libertăţii Presei, în data de 3 mai; sintagma 

”Ziua Ziaristului Român” lasă în afara obiectului acestei legi jurnaliştii care lucrează în 

limbile minorităţilor etnice din România; ziua de 28 iunie, propusă a fi declarată "Ziua 

Ziaristului Român", este lipsită de semnificaţie pentru comunitatea jurnalistică din 

România. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi, întocmirea unui raport preliminar 

suplimentar de respingere a Propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua 

Ziaristului Român".  

3.  Propunerea legislativă privind „Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 

2018” (PL-x 466/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun suplimentar 
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împreună cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Propunerea 

legislativă a fost retrimisă Comisiilor în şedinţa de plen din data de 28 februarie a.c. La 

lucrările Comisiilor au participat în calitate de invitaţi: domnul Gheorghe Falcă, primarul 

Aradului şi domnul deputat Glad Varga. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna 

vicepreşedinte Diana Adriana Tuşa, domnul deputat Iulian Bulai, domnul deputat Kelemen 

Hunor, domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, domnul deputat Andrei Nicolae şi 

domnul deputat Marius-Emil Paşcan. Parlamentarii au analizat textul iniţiativei legislative 

precum şi documentele însoţitoare. La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar suplimentar de adoptare a propunerii 

legislative, cu amendamente admise şi respinse. 

În data de 4 aprilie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările şi în şedinţă comună 

împreună cu membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Lucrările 

comisiilor reunite au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă, preşedintele Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Membrii Comisiilor reunite au aprobat, cu 

unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 

privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziune 

analogică terestră la televiziune digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la 

nivel naţional (PL-x 435/2016). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună 

cu Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei. La lucrările comisiilor reunite 

au participat în calitate de invitaţi: doamna Maria-Manuela Catrina, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii  Informaţionale, domnul Eugen Brad 

director, din partea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii, iar din partea  Societăţii 

Române de Televiziune a participat domnul Nicolae Voican, inginer de sistem. 

Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi documentele însoţitoare, şi au 

exprimat puncte de vedere în favoarea prorogării termenelor de implementare dar şi 

împotriva acesteia. Din partea Comisiei au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Adriana 

Diana Tuşa, domnul deputat Marius Emil Paşcan, domnul deputat Kelemen Hunor, domnul 
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deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa şi domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar. În cursul 

dezbaterilor parlamentarii au solicitat mai multe documente din partea Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi din partea Societăţii Române de 

Radiocomunicaţii. La încheierea lucrărilor, membrii comisiilor reunite au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care, instituţiile cu implicaţii în 

procedura tranziţiei de la televiziune analogică terestră la televiziune digitală terestră şi 

implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, să aducă în faţa membrilor celor 

două Comisii un plan detaliat de măsuri dar şi elemente concrete de deblocare a situaţiei 

existente. 

În zilele de 5 şi 6 aprilie a.c. Comisia a avut în program studiu individual asupra 

următoarele proiecte de lege aflate pe agenda Comisiei: Proiect de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

(PL-x 317/2016); Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea  

conservarea şi punerea în valoare  a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (PL-x 267 /2016); 

Proiect de lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej (PL-x 85 /2017). Proiect 

de lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional „Bucureşti – Pasărea Măiastră” (Pl-

x97/2017). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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